
Kvarnbergets Samfällighetsförening  716402–9691 

Protokoll - Kvarnbergets styrelsemöte 

Datum: 2017-11-29 Tid: 18:30 – 20:30 Plats: Kvarnstugan 
 
Närvarande: 
 Ulla Blom Ivarsson (UBI)  Ordförande 

Clas Sjögren (CS)  ledamot, kassör 
Magnus Sjögren (MS)  ledamot, sekreterare 
Milla Merdzic (MM)  ledamot, trädgårdsansvarig 
Pernilla Wiklander (PW)  suppleant 
Jonas Åberg (JÅ)  suppleant 

 

§1. Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

§2. Dagordningen godkändes med tillägg till övriga frågor. 

§3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

§4. Ekonomi 

CS hade lämnat underlag inför mötet som redovisade att ekonomin är i balans. 
Nya konton för GA I–IV har öppnats hos SBAB för att ge en högre ränta på insatt kapital. 

§5. Fastighetsöverlåtelser 

Lagfart med ägarbyte för Långdansgatan 90 finns med registreringsdatum 2017-08-01 

§6. Utmärkning av parkeringsplatser för GA IV 

Styrelsen (MS/UBI) har fått in kostnadsförslag på skyltar och stolpar med montering. Lägger in 

det i budgeten till nästa år. MS har kontakt med leverantör för skyltar och UBI håller kontakt 

med tilltänkt leverantör för arbetets utförande. 

§7. Uthyrning av Kvarnstugan 

Uthyrning av Kvarnstugan ska inte ske till vinstdrivande verksamhet. Förtydligande kommer att 
göras på hemsidan. 

§8. MM kommer att bjuda in leverantören för vinterväghållning (plogning och sandning) inför 

kommande säsong för att fastställa avtalets innehåll. UBI medverkar vid mötet. 

§9. Eluttag i garaget som också är skyddsrum 
CS meddelar att det är installerat. 

§10. Skyddsrum i Kvarnberget 

UBI har samtalat med kommunen för att klargöra vilka utrymmen som är skyddsrum inom 

området. Vi har tre skyddsrum: Kvarnstugan (avsett för 120 personer) samt två garage inom  

GA III (avsedda för 60 personer vardera). 

 

§11. Kommunen har bestämmelser för hur höga häckar får vara i anslutning till skymda områden 

intill väg. Styrelsen beslutar att lägga informationen på hemsidan. 

§12. Nästkommande styrelsemöten 

2018-01-18 kl. 18:30 

2018-02-12 kl. 18:30 (måndag – undertecknande av årsmöteshandlingar) 
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§13. Fastställa datum för årsmötet 

2018-03-15 kl. 19:00 i Kvarnstugan 

Inför årsmötet behöver styrelsen färdigställa kallelse och årsmöteshandlingar (med bland annat 

verksamhetsberättelse och budget) som utdelas minst 2 veckor innan mötet samt nomineringar 

från valberedningen. 

§14. Kontakt med valberedningens sammankallande 

Valberedningens sammankallande (Långdansgatan 174) kommer att kontaktas av UBI med 

information om vilka poster som behöver tillsättas vid årsmötet. Eventuella förslag på 

nomineringar kan lämnas till valberedningen eller styrelsen. 

I föregående mötesprotokoll skrev vi felaktigt att sammankallande var Långdansgatan 172. 

§15. Övriga frågor 

1. Motioner till årsmötet 2018 behöver vara styrelsen tillhanda senast 2018-01-31 
2. Projekt att gå igenom nycklar till gemensamma utrymmen kommer att startas till våren. 

Har du en nyckel till ett gemensamt utrymme (förutom de nycklar som behövs för 

områdesskötseln) ber vi dig kontakta MS. 

§16. Mötet avslutas och ordförande tackar de deltagande. 

 

 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
……………………………….   …………………………. 
Magnus Sjögren   Ulla Blom Ivarsson 
Sekreterare     Ordförande 


